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РЕЗЮМЕ 

 
Настоящият доклад представя 

основните резултати от процеса на 

моделиране на пет основни култури: 

пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед 

и рапица . Тези пет култури съставляват 

55% от използваната земеделска земя в 

България и над 90% от обработваемата 

земя. Основната цел на изследването е 

да се проектира развитието на 
производството и търговията на 
избраните култури до 2017 г. Моделът е 
свързан с цялостното развитие зърнения 

пазар и неговата връзка с други сектори 

на селското стопанство 

(животновъдство) и макроиконо-

мическата ситуация в страната. 
Резултатите от модела показват, че 
продукцията от тези култури ще запази 

своята възходяща тенденция през 
следващите години, главно поради 

благоприятната глобална пазарна среда 

на нарастващо търсене на зърнени 

култури и на сравнителните предимства 

на тези култури в България в сравнение 

с други сфери и трайни насаждения. 

Също така е очевидно, че очакваните 

промени в ОСП ще доведат до леко 

понижаване процента на засетите и 

реколтирани площи за повечето култури, 

като от подобно развитие се очаква в 

крайна сметка да се възползва 
производството на други култури, 

различни от изброените пет. 
Изследването е опит да се включат в 

българската аналитична практика 
методите на моделиране. Важно е да се 

отбележи, че проектното моделиране  не 

адвокатства за една или друга политика, 
а представя очертаващите се тенденции 

на базови показатели в анализираните 
сектори. То дава възможност за 
извършване на анализ на въздействието 

и на сравнителен анализ при различни 

сценарии на политиката, както и дава 

ценна пазарна информация на 
земеделските производители, 

преработватели и търговци за 
очакваните промени в глобален и 

национален аспект. То подпомага 

вземането на решения и калибриране на 
политиката. 

 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДОПУСКАНИЯ 

 
Развитието на модела 

задължително включва събирането на 
голям обем информация и създаването на 
база данни не само за житните сектори, но 

и макроикономически данни. С оглед 

направата на 5-годишни проекции е 
необходимо да се вземат някакви 

основателни предположения за 
развитието на икономиката на страната, 
като цяло. В случая те са показани в Табл. 

1. В макроикономическите перспективи са 
включени данни за БВП, население, 
национален доход, валутни курсове, 
инфлация и т.н. Тези променливи при този 

анализ не са обект на моделиране, а са 
екзогенни променливи и са взети от 
външни източници. Повечето от 
историческите данни са от българската 
национална статистика, докато по 

отношение на прогнозите за БВП,  
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инфлацията, валутните курсове, те са 

взети от IHS Global Insight (2013 г.) и са 

съобразени с национални източници и 

държавни прогнози.  

 

Таблица 1. Предвиждания на основни макроикономически показатели 

Източник: САРА, на основата на прогнози от IHS Global Insight (2013 г.), НСИ и 

национални експертни оценки 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ОСНОВНИ СЕКТОРИ В ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО  И 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИ МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ 

Зърнените и маслодайните 
технически култури имат историческо и 

важно стратегическо значение за 
задоволяването на продоволствените 
нужди на населението, за ръста на 
националната икономика и за външната  
търговия на страната ни. През 
последните години това значение 
нарасна, което се дължи на 
продължаващото свиване на други 

отрасли в аграрния сектор на страната. 
През 2011 г. стойността на 

продукцията от подсекторите „Зърнени 

култури" и „Технически култури" е 

съответно 2 339,2 млн. лева и 1 801,6 

млн. лева. Двата сектора заедно 

формират 83,3% от стойността на 
продукцията от растениевъдството и 

около половината (48,7%) от стойността 
на продукцията от отрасъл „Селско 

стопанство" като цяло. Това се едни от 
малкото сектори в земеделието на 
страната, които през последните години 

от новото хилядолетие показват 
положителен ръст на нарастване. 

През 2011г. за формирането на 
стойността на крайната продукция от 
отрасъл "Селско стопанство" най-голям 

принос имат следните растениевъдни 

стоки: 

− Мека пшеница - дял от 15,4% (1 

307,6 млн. лева); 

− Слънчоглед - дял от 11,7% (996,5 

млн. лева); 

− Царевица за зърно - дял от 8,5% 

(726,3 млн. лева); 

− Рапица и репица - дял от 4,9% 

(417,9 млн. лева); 

− Ечемик - дял от 2,4% (205,4 млн. 

лева). 
 

След 2007 година площите заети със 
зърнени и технически маслодайни 

култури заемат трайно над 80% от 
обработваемата земя в България. /табл.2/. 

Увеличаването на площите с тези 

култури протича едновременно с 
нарастване на обработваемата земя в 

страната с около 6% между 2007 и 2012 г. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

% на растеж на БВП на годишна 

база  

0,9 1,5 2 2 3 

Номинален БВП (млн лв) 78 280,4 79 454,6 81 043,7 82 664,5 85 144,5 

Реален БВП (млн. лв) 75 364,7 75 916,7 77 975,2 80 007,3 82 618,3 

Население  (мил.) 7,21 7,12 7,03 6,96 6,86 

Обменен курс лв/долар 1,50 1,60 1,48 1,40 1,35 

Обменен курс лв/евро 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Реален БВП/човек 10447 10669 11097 11495 12045 

Средногодишна инфлация 3,87 4,66 3,94 3,32 3,06 
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Таблица. 2 Използване на
категории земеделска площ
Категории    

използвана 

земеделска 

площ 

Площ (

2003г. 

ИЗП 2 904 480 

Обработваема 

земя 

2 674 907 

Зърнени 

култури 

1 626 667 

Технически 

култури 

785 228 

Източник: МЗХ, НСИ 

По култури пшеницата
най-масовата култура в България
последните десет години, движейки
около 12 млн.дка засети площи
и над 11 млн.дка. реколтира
При слънчогледа се забелязва
повишение на заетите площи
млн.дка. Като стратегически
световен мащаб култура, 
бележи плавен ръст в засетите
над 4.5 млн.дка, но показва нестабилност
и колебливост в реколтираните
При ечемика е налице трайна
на спад на площите, като те достигат
2 млн. дка през последната 2012 

 

Фиг.1 Реколтирани  площи
култури за периода 2001-2012

Източник: МЗХ, Аграрни доклади

FAO 2000-2012 год. 
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Използване на земята по 
площ, ха 

Площ (хектари) 

2010г. 

3 616 965 

3 124 928 

1 796 148 

1 077 024 

пшеницата остава 
в България през 

години, движейки се 
площи ежегодно 

реколтирани площи. 

забелязва плавно 

площи до  почти 8 

стратегически важна в 

култура, царевицата 
засетите площи до 

показва нестабилност 
лтираните площи. 

трайна тенденция 

като те достигат под 

последната 2012 година. 

площи по 

2012година 

 
доклади  и  

Освен площите
важни показатели, даващи
развитието на зърнените
култури е получената
величината на средните
данни на Faostat от 2011

заема 20 място по производство
пшеница в света. По
производството на слънчогледово
към 2011 год. България
девето място. 

 

Фиг.2 Производство на
маслодайни култури по
тона 

Източник: МЗХ, Аграрни
FAO 2000-2012 год. 

От данните се забелязват
стойности, които се
конкретните метеорологични
през годините. Като цяло
житна култура – 

последните няколко
производството трайно
над 4 млн. тона. Една
причини е навлизането
пластични сортове, 
агротехническо състояние
не на последно място 

съвременна техника при
Средните добиви

изследвани култури /Фиг
сравнително висока вариабилност

 

----------------------------------------- 

 

площите, изключително 

даващи  представа за 
зърнените и маслодайните 
получената продукция и 

средните добиви. По 

2011 год. страната ни 

по производство на 
По отношение на 
слънчогледово семе 

България се намира на 

Производство на зърнени и 

култури по години,  хил. 

 
Аграрни доклади  и  

е забелязват пикови 

се обясняват с 
метеорологични условия 

Като цяло при основната 
пшеницата през 

няколко години 

трайно се е задържало 

Една от основните 
навлизането на нови и по-

сортове, подобреното 

състояние на посевите и 

място използването на 
техника при отглеждането. 

добиви при всички 

култури /Фиг.3/ показват 
ока вариабилност. 



СЪЗДАВАНЕ

-----------------------------------------------------------------

ESTABLISHMENT OF A CENTER FOR AGRI

 

Фиг. 3 Средни добиви на зърнени
маслодайни култури по години

Източник: МЗХ, Аграрни доклади
FAO 2000-2012 год. 

Основната причина
агроклиматичните условия
конкретните години. Така например
изминалата 2012 год. 

трайно засушаване през месеците
Юли, Август и Септември
понижение на средните добиви
пролетните култури и до голяма
влоши прогнозата за 
поникване и нормалното развитие
рапицата през 2013г. 

Така например за една
година – 2008г., когато в страната
имало добри условия за получаване
висок среден добив – 417 кг/дка
добив в ЕС е 533кг/дка
впечатление, че има страни
Германия, Франция, Холандия
където средния добив е значително
средния за ЕС, съответно 809, 710 

кг. от дка. 
Причините за това

като на първо място е значително
голямата средногодишна  

валежи. При тези страни технологията
на отглеждане е съпътствана
на по-голямо количество 

торове и използване на пластични
високодобивни сортове.  
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на зърнени и 

по години, кг/ха 

 
Аграрни доклади  и  

причина са 

условия през 
Така например през 
год. настъпилото 

през месеците Юни, 

Септември доведе до 

средните добиви при 

до голяма степен 

за нормалното 

нормалното развитие на 

една определена 
в страната ни е 

за получаване на 
кг/дка, средния 

кг/дка. Прави 

има страни като 

Холандия и др. 

начително над 

съответно 809, 710 и 873 

това са няколко, 

значително по-

средногодишна  сума на 
страни технологията 

съпътствана с влагането 

личество минерални 

на пластични и 

Динамиката на
произведеното зърно 

семена се повлиява от
през разглеждания период

 

Фиг. 4 Средни цени на
периода 2001-2011година

Източник: CAPA проект
Като цяло 

разглеждани култури е налице
тренд, което се обяснява
на международния
непрекъснатото повишение
променливите разходи
Така например цената
селитра през 2001год
230лв/тон, за да достигне
в диапазона от 750-800лв
дизел за литър през
период през 2001год
1,19лв./литър и достига
през 2011год./НСИ 2001

Единственият 
икономиката на страната
последните години
положително външнотърговско
селското стопанство. Този
определя като жизнен отрасъл
да допринесе за изграждането
конкурентен и ефективен
и бизнес потенциал. 

На Фиг.5 е показан абсолютния
петте култури, където
вижда нарастването на
Основно, този показател

----------------------------------------- 

 

на цените на 
зърно и маслодайни 

повлиява от редица фактори 

период.  

цени на продукцията за 
дина, лв/тон 

 
проект 

цяло при всички 

култури е налице възходящ 

обяснява с конюнктурата 

международния пазар, 

повишение на 
разходи през годините. 
цената на амониевата 

год. е била 220-

достигне през 2011 год. 

800лв./тон. Цената на 
през горепосочения 

 2001год. е била 
достига 2,49лв/литър 

 2001-2012/. 

ият отрасъл в 

страната, който през 
години формира 

външнотърговско салдо, е 
стопанство. Този показател го 

жизнен отрасъл, способен 

за изграждането на 
ефективен производствен 

абсолютния износ на 
където отчетливо се 

нарастването на този показател. 

показател бележи скок 
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след 2009год., когато международната
конюнктура стана благоприятна
 

Фиг. 5 Износ на страната ни
2011 год. в хил. тона 

Източник: НСИ 2004-2012, 

2011год. 

По отношение на 
пшеница, ечемик, царевица, 
и рапица за периода 2004-2011

впечатление, че при всички
налице тенденция на плавно
С изключение на стопанската
когато поради неблагоприятните
климатични условия – /фиг.2 

от страната ни е със стабилни
увеличаващи се количествени
показатели. Стабилно в структурата
износа след 2006год. взема
втората по значимост 
култура – рапицата. Високите
цени и сигурния пазар на
семе доведе до увеличаване
и у нас, а количествено отношение
доближи до износа от страната
ечемик.  

В световен мащаб България
нарежда на 12-то място по
пшеница и на 2ро място по
слънчогледово семе (по данни
Нещо повече, за пазарната
страната ни е на първо
стойностно изражение с  347 234 000 

долара от износ на слънчоглед
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международната 

благоприятна. 

страната ни 2004 – 

 
2012, FAO 2003-

на износа на 
царевица, слънчоглед 

2011год. прави 

всички култури е 

плавно увеличение. 
стопанската 2007г., 
неблагоприятните 
фиг.2 и 3/, износа 
със стабилни и 

количествени 

в структурата на 

взема участие и 

значимост маслодайна 
Високите изкупни 

пазар на рапичното 

увеличаване на площите 
количествено отношение я 

страната ни на 

мащаб България се 
място по износ на 
място по износ на 

данни на FAO). 

пазарната 2010 год. 

първо място в 

с  347 234 000 

слънчоглед. 

По данни на НСИ
общия експорт на пшеница
година са насочени за
Испания (1 035,8 хил
(476,1 хил. тона), Гърция
тона) и Румъния (238,1 

Износът за трети страни
170,6 хил. тона, като
количества са реализирани
(36,5 хил. тона), Либия (35,3 

Македония (32,4 хил. тона
Най-големи 

слънчоглед са изнесени
(за периода 2007-2010 г
страна се увеличава четворно
количества се изнасят
Франция, Португалия 

цени около средната за
От групата на т.н. трети
и традиционен търговски
страната ни е Турция. 

 През последните
стойността на проду
подсекторите „Зърнени
„Технически култури" формират
от 80% от стойността на
растениевъдството и около
от стойността на продукцията
„Селско стопанство" като
голям дял във формираната
пшеницата и  слънчогледа
 След 2007 год. площите
пшеница се задържат на
без пикове.  Слънчогледа
бележат плавен ръст на
докато при ечемика
тенденция на спад.   

Производството 

добиви на разглежданите
бележат ръст дължащ се
по-добрата организация
внедряването на съвременна
технологии на отглеждане
стойностите за произведени

----------------------------------------- 

 

на НСИ около 93% от 
пшеница през 2011/12 

насочени за ЕС, основно за 

хил. тона), Италия 

Гърция (367,5 хил. 

 (238,1 хил. тона). 
страни е в размер на 

тона като най-големи 

реализирани в Етиопия 

Либия (35,3 хил. тона) и 

хил. тона). 
количества 

изнесени за Нидерландия, 

2010 г. износа за тази 

увеличава четворно). Големи 

изнасят за Испания, 

Португалия и Румъния, на 
средната за световния пазар. 

трети страни основен 

търговски партньор за 

последните няколко години 

продукцията от 
Зърнени култури" и 

култури" формират повече 
стойността на продукцията от 

и около половината 
продукцията от отрасъл 

стопанство" като цяло. Най-

формираната БП имат 
слънчогледа. 

год. площите заети с 
задържат на стабилно ниво, 

Слънчогледа и царевицата 
ръст на площите си, 

ечемика се забелязва 

Производството и средните 
разглежданите култури 

дължащ се преди всичко на 
организация на производство, 

съвременна техника и 

отглеждане. Пиковете в 

произведени количества 
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и среден добив се дължат преди всичко 

на метеорологичните условия през 
съответните години. Като цяло средните 
добиви по култури отстъпват значително 

на тези в ЕС. 

 Цените на произведеното зърно за 
десет години показват ръст повече от 

100%, а семената от маслодайните 
култури нарастват почти три пъти. 

Причините са комплексни, като на-
важните са повишените променливи 

разходи при производството, дължащо 

се на скок на цените на РЗ продукти, 

торове, семена, горива и др. 

Повишението се дължи и на чисто 

пазарни фактори. 

 През проследените години износа 
показва стабилно и плавно повишение. 
Страната ни е втора в количествено и 

първа в стойностно изражение по износ 
на слънчогледово семе 

  

 

 

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗЪРНЕНИЯ СЕКТОР 

 
Глобалните базови 

предвиждания, разработвани от 
Изследователския институт за 

продоволствена и аграрна политика към 

Университета на Мисури, Колумбия 

(FAPRI) обхващат основните 
земеделски култури и продукти на 

основните световни пазари. Системата 

за моделирането им позволява 
генерирането на проекции за 
продуктовите баланси, площи и цени за 
10-годишен период. Проекциите се 

представят ежегодно – януари месец 

пред Конгреса на САЩ, през месец 

март се публикуват официално, а през 
месец август те се актуализират. 

В настоящия доклад са 

представени предвижданията за 5 

основни земеделски култури – пшеница, 
ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.  

Един от най-важните показатели, 

характеризиращи производството на 
пшеница са реколтираните площи. 

Техният размер отразява всички 

условия и фактори, които са 
необходими за осигуряването на общата 

продукция. Проекциите на FAPRI 

отчитат различна динамика в 

реколтираните площи в различните 

избрани страни, а в дългосрочен план – 

стабилизиране на тренда, като 

очакванията са общата продукция да 
нараства на база повишаване на 

добивите, а не непременно на 
повишаване на реколтираните площи.  

За ЕС-27 и САЩ проекциите на 
изменение в периода до 22/23 пазарна 
година са за лек спад в реколитраните 
площи. За ЕС-27 от 26.324 млн. ха през 
13/14 година, до 25.3 млн.ха през 22/23; 

за САЩ тези проекции са за 20.09 

млн.ха през 13/14, и 18.770 млн.ха през 
22/23 година.  

Площите в Русия и Украйна се 
предвижда да запазят слаб възходящ 

тренд. В Русия  през  13/14 се 

предвижда площите, които ще бъдат 
реколтирани да са около 24.40 млн. ха, а 
през 22/23 – 25.5 млн.ха. В Украйна 
тенденцията е подобна. През 13/14 

година оценката е за 6.09 млн. ха, а през 
22/23 за 7.14 млн.ха.  

Спрямо предходната година 
навсякъде се очаква повишение на 
размера на реколтираните площи. 

Очаква се възходящ тренд на 
нарастване на средния добив дори за 
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страните, в които е традиционно висок.  

(Фиг. 6) 

 

Фиг.6 Добив на пшеница в световен 

мащаб и в избрани страни, тон/ха

Източник: FAPRI‐MU Report #01‐13, 

U.S. Baseline Briefing Book Projections 

for Agricultural and Biofuel Markets 

Нивото на общата продукция 

зависи пряко от засетите, респ. 

реколтираните площи и от нивото на 
средния добив. Глобалните очаквания 

са за повишаване на общото количество 

произвеждана пшеница в световен 

мащаб. То се обуславя освен от 

повишените добиви и от повишеното 

търсене, което е свързано с 
нарастването на населението. И докато 

като цяло за света това нарастване е с 

по-силно изразен положителен тренд, то 

в развитите страни и основните 
производители на пшеница, трендът е 

стабилен и съвсем слабо възходящ. 

Ечемикът е следващата зърнена 
култура, която е масово отглеждана в 

световен план. Като цяло, в света се 

предвижда слаба, но стабилна 
тенденция на нарастване на общата 

продукция. Например, от 129.8 млн. 

тона предходната година, през 137.8 

млн.т, каквито са очакванията за 
настоящата реколта (2013/2014 

маркетингова година), до 145.8 млн. 

тона през 22/23 година.  

Началните запаси също ще бъдат 

стабилни, като те представляват около 

12-14% от общия размер на 

предлаганите количества за всяка една 

маркетингова година, за която са 

направени проекции.  

Нетният внос в световен мащаб 

се движи около 13-14 млн. тона на 

година. 
Нарастването на предлагането, 

което се предвижда се обуславя от 

повишаването на търсенето на ечемик, 

продиктувано от нарастването на броя 

на животните и развитието на 
животновъдството в части от света, 

където има такава възможност (напр. 

Китай, бившия СССР и други). 

Интересно при ечемика е, че 

проекциите не показват повишение на 
реколтираните площи в дългосрочен 

период, а напротив стабилизиране, дори 

с лек негативен тренд в някои страни. 

Оттук можем да заключим, че за 

очакваното повишение на общата 

продукция важен ще е добивът на ха. 
Неговото повишение в световен мащаб 

е от 2.6 т/ха през 13/14 до около 2.85 

т/ха през 22/23.  

Реколтираните площи се движат 

около 51 млн. ха през целия период – 

51.8 млн.ха очаквани през 13/14 до 51.1 

млн. ха през 22/23. Ечемикът в световен 

мащаб през последните години е 
подложен на натиск, най-вече поради 

високите цени на царевицата и 

пролетната пшеница. Ечемикът се 

използва като фуражен заместител на 

царевицата и по този начин високите 
цени на царевицата поведоха след себе 

си до по-високи цени и на фуражния 

ечемик. Много от производителите на 
ечемик се преориентираха и предприеха 
заместване на площите с ечемик със 

царевица и пролетна пшеница и се 
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очаква тази тенденция да се запази и 

през следващите години. 

 

Фиг 7. Реколтирани площи (млн.ха) и 

добив (тон/ха) от ечемик в световен 

мащаб 

Източник: FAPRI‐MU Report #01‐13, 

U.S. Baseline Briefing Book Projections 

for Agricultural and Biofuel Markets  

 

Следващата култура, която 

заслужава нашето внимание е 
царевицата. В световен план проекциите 
показват положителен тренд на 
нарастване от 174.4 млн.ха през 2012/13 

до 182.2 млн.ха през 22/23. 

Средният добив от царевица в 

световен мащаб бележи тренд на 
повишаване. Проекциите за 2013/14 

година показват леко понижаване на 

нивата от 12/13 в някои страни, но в 

световен мащаб след слабата за 

производството на царевица 11/12 се 

очаква повишаване. Царевицата е една 

много добре развиваща се култура, с 

поливалентно предназначение, която в 

същото време е доста уязвима от 

засушавания и климатични аномалии. В 

САЩ е доказано, че редуването на 

царевица и соя, едни високо протеинови 

култури води, както до по-високи 

добиви, така и до снижаване на 

разходите в сравнение с монокултурно 

отглеждане. 
 

Фиг  8  Добив (тон/ха) от царевица в 

световен мащаб и в избрани страни 

 
Източник: FAPRI‐MU Report #01‐13, 

U.S. Baseline Briefing Book Projections 

for Agricultural and Biofuel Markets  

 

Производството на царевица в 

световен мащаб бележи траен ръст от 
883.5 млн.тона през 11/12 до 1079 

млн.тона през 22/23. Сред основните 
производители на нашия континент са 

ЕС27, Русия и Украйна, които отстъпват 
значително по общо производство на 
САЩ (които са безспорен лидер) и 

Китай. На представената Фиг. 9 се 
очертават проекциите за развитието на 
производството в ЕС-27, Русия и 

Украйна. Увеличение в реколтираните 
площи обаче не се предвижда. 
Проекциите за развитието на общата 
продукция са слабо нарастване, 

дължащо се основно на повишаване на 

средните добиви. Проблемите при 

царевицата в страна като Русия са 

неблагоприятните климатични условия 

и скъсената вегетация. Независимо, че в 

Русия ясно са осъзнати нуждите от 

нарастване на площите с царевица, като 

основна фуражна култура, до този 

момент няма индикации за засилване на 
производството и оттам на предлагането. 
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Фиг. 9 Обща продукция от царевица  

(хил. тона)в избрани страни 

Източник: FAPRI‐MU Report #01‐13, 

U.S. Baseline Briefing Book Projections 

for Agricultural and Biofuel Markets 

За периода по осъществяване на 
проекциите – в случая до пазарната 

21/22 година се очаква стабилизиране 
на реколтираните площи от слънчоглед 

като в световен мащаб те ще се движат 

около 25 млн.ха.  
Средният добив от ха в 

избраните страни ще показва тренд на 
повишение като в избраните страни 

може да се види, че  нивата са близки до 

тези от предходната година. 
 

Фиг. 10 Добив (тон/ха) от слънчоглед 

в избрани страни 

Източник: FAPRI‐MU Report #01‐13, 

U.S. Baseline Briefing Book Projections 

for Agricultural and Biofuel Markets 

Повишението в средния добив 

оказват пряко влияние и върху общата 

продукция от слънчоглед. Като в 

световен мащаб ще се наблюдава 

повишение на количествата произведен 

слънчоглед.  

Като цяло в световен мащаб има 

значителна конкуренция между 

различните култури при определено 

равнище на площите. На местата, на 

които няма възможност за въвеждане на 
нови земи за обработване, темпът на 

нарастване на производството е забавен. 

Рапицата, за разлика от соята например, 

е с доста по-ограничен географски 

обхват. Страните в които се отглежда 

традиционно, като Германия и Канада, 
спазват стриктна ротация, което не 
позволява много повече площи да бъдат 
включени в това производство. Един от 
регионите, в които се наблюдава 

повишаване на производството на 
рапицата са страните от бившия СССР. 

Все пак капацитета е ограничен и в 

бъдеще не се очаква голямо повишаване 

на реколтираните площи.  

 Основните преработватели на 
рапицата от друга страна са Канада, 
Китай, ЕС-27 и Индия. Те са и най-

големите производители. Интересно 

например е, че Япония не произвежда 

рапично семе, но внася големи 

количества за своята преработвателна 

промишленост. 
 Тези тенденции са видими и от 
проекциите на развитието на 
реколтираните площи в световен мащаб. 

Процентното увеличение в края на 
периода е не повече от 7-8% спрямо 

2013/14 пазарна година. (34,9 млн.ха 
през 13/14, спрямо 37,5млн.ха през 
22/23). 

 Площите с рапица се очаква 

основно да растат в европейските 
страни, които от няколко години 

предприемат политика за 
производството на биогорива и за 
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постигане на енергийните цели 

поставени в Стратегията Европа 2020. 

 

Фиг. 11 Реколтирани площи (млн.ха) 

от рапица в световен мащаб 

Източник: FAPRI‐MU Report #01‐13, 

U.S. Baseline Briefing Book Projections 

for Agricultural and Biofuel Markets 

 Възхода на рапица в световен 

мащаб започва с лансирането на 
политиката за биоенергия. Рапицата се 
превърна в основния източник и 

суровина за производството на биодизел 

в ЕС, като през над 5 млн. тона от 
произведеното рапично масло се влага в 

производството на биодизел.  

В същото време, остатъчната 

суровина при рафинирането на 
рапичното семе може да се използва, 
като фураж в животновъдството, което 

превръща тази култура в атрактивна и 

доходна за отглеждане. Не на последно 

място, ниското съдържание на еруцитна 
киселина в рапичното масло и 

специфичните характеристики на 
мазнините в него му придават и 

подходящи хранителни качества. От 

значение е, че в ЕС се отглеждат 

предимно не-ГМО сортове рапица и 

потребителите в тази общност са 
склонни да използват масла 

произведени от рапица. 
 

 

ПРОЕКТНО МОДЕЛИРАНЕ В ЗЪРНЕНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ 

 
При осъществяване на проектно 

моделиране основен метод на 
изследването е иконометричното 

моделиране, където: 

У = f (Х1; Х2; Х3) 

У = α + εβ1 Х1 + εβ2 Х2 + εβ3 Х3…. + ξ 

……, където 

α – интерсепт 
ε - еластичност 

β – регресионни коефициент 
Х1,2,3  - променливи 

ξ – факторна грешка 
Проектното моделиране в зърнения 

сектор е извършено на основата на 

времева база данни за периода от 1998 

до 2011 (2012) година. Сред основните 
източници на данните са: 

− Национални статистически 

източници – НСИ, МЗХ – 

Агростатистика и дирекция 

“Стратегическо планиране” 

− ЕВРОСТАТ 

− FAPRI, FAO and USDA 

− Експертен подход с теренни 

проучвания и представителни 

стопанства 
Сред предизвикателствата при 

формирането на базата данни е 
осигуряването на надеждност на 
наличната информация.  

 

Методологията, използвана при моделирането на 5-те култури може най-общо 

да бъде представена на следните схеми: 
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Моделът, на базата на
осъществяват предвижданията
динамичен, частично равновесен
Моделът включва 
информация за всички стоки
система от единични 

симулирани в Excel. Параметрите
коефициентите не се 
емпирично, а вместо това изборът
ръководи от теорията и 

експертите (Hanrahan,2001).

култури - пшеница, ечемик
слънчоглед, рапица  имат
спецификацията на модела
уравненията по-долу се прилагат
всички култури (видно е и 

по-горе). Регресионните коефициенти
изчисляват, като се използва
коефициентите на еластичност
определят експертно. 

уравнението на българските
отделните култури е функция
европейските цени на 
култури, с коефициент на еластичност
единица, който определя наличието
перфектна еластичност, тъй
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базата на който се 
предвижданията е 

равновесен модел. 

подробна 
стоки. Това е 

единични уравнения 

Параметрите и 

се изчисляват 

това изборът се 
орията и опита на 

2001). 5-те 

ечемик, царевица, 
имат подобна 

модела, така че 

се прилагат за 

е и от схемите 
коефициенти се 

използва регресия, а 

еластичност се 

експертно Например, 

българските цени на 
е функция на 
на зърнените 
на еластичност 

определя наличието на 
тъй като всяка 

промяна на европейските
реципрочен спад или
българската средна цена
култури. Той може да
като: 

 

Българската цена зърнени
( Y ) = α + ε β * Европейската
зърнени изделия ( Х1 )

 

Цена = F (EU цена )  

 

Параметрите в тези
изчислени от средните
променливите модифицирани
очакваната еластичност
културите са моделирани
от цените в ЕС . Това се
че историческите данни
българските цени следват
цените на ЕС и основната
България е т.нар. price

maker на пазар със силна
Освен това, голяма част
се изнася , така че това
цените в България следват

----------------------------------------- 

 

 

европейските цени задвижва 
или покачване на 

една цена на зърнени 

може да бъде представен 

цена зърнени изделия 

Европейската цена 

Х1 ) 

 

Параметрите в тези уравнения са 

средните данни за 
модифицирани от 

стичност. Цените на 
моделирани като функция 

Това се дължи на факта, 
данни показват, че 

следват тенденциите в 

основната хипотеза е, че 

price-taker, а не price-

със силна конкуренция. 

голяма част от продукцията 
че това означава, че 

България следват  чуждите, 
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световните цени (Keats at al, 2010). 

Цените са изчислени на база 
маркетингова година. Европейските 
цени са свързани с FAPRI системата за 

моделиране – World Outlook моделиране. 
Реколтираните площи за петте 

култури се моделирани  като общата 
площ , а след това дела на всяка култура 

в тази площ е моделирана отделно. 

Специфичната реколтирана площ на 
отделна култура се изчислява като 

отделно уравнение. 
 

Обща площ = f(Adjusted total 5-crops 

expected real return)  

 

Дял на пшеницата в общата площ = 

f(Wheat expected market return/Total 

5- crops expected market return) 

      

Площ с пшеница = Wheat share in 

total 5 crop area * total 5 crop area

  

Формулите за другите култури са 

подобни . Площта, заето със слънчоглед  

се счита за остатъчна  в модела, което 

означава, че тя се изчислява като 

разлика между изчислената обща площ  

и площта с останалите  четири отделни 

култури . Очакваната възвращаемост на 

пазара се изчислява чрез използване на 
стандартните добиви, цените за 
последните три години и 

производствените разходи от 
последните три години (всяка година с 
различна тежест – съответно 0.5, 0.3 и 

0.2). Корекцията в общата площ е 

направена чрез включване на 

субсидиите.  
Общото производство е също се 

изчислява като идентичност за всяка 
култура на база на проектираните 
площи и очаквания добив. Добивът е 
моделиран на база стандартни добиви и 

климатични промени, като се приема, че 

за бъдещия период времето ще е 

нормално, т.е. се проектира без 
очаквани големи шокове поради 

климатичните условия. Такива шокове 
биха могли да се използват за 
изграждането на сценарии и 

използването на стохастичен анализ. 
 

Производство = реколтна площ * 

добив  

Частта моделираща търсенето на 

разглежданите култури е значително по-

сложна и комплексна. Тя включва 

уравнения за моделиране на човешка 

консумация, използването за храна на 
животни (екзогенни), използването за 
семена, вноса, запасите. За двете 

маслодайни култури също така има 

уравнения, свързани с използването им 

за производство на масло. Износът е 
остатъчен в настоящия модел, т.е. той е 
разликата между общата продукция и 

всички начини за вътрешна консумация 

в страната.. Уравненията, използвани за 
всяка от културите са представени в 

таблицата (таблица 3 ). 

Трябва да се отбележи също, че 

моделът прави допускания за 
политиката, която участва като 

променлива при формирането на 
брутните приходи при производството. 

В същото време ефекта от промените в 

политиката е отразен чрез въвеждането 

на коефициенти, които най-обща имат 
за цел да отразят важността и 

значението на всяка политика. Така 
например, ефектът от прилагането на 
директни плащания на площ се изразява 
чрез коефициент 0,3, отнесено към 

размера на плащането. В същото време 

директните плащания в години преди 

присъединяването са оценени с 

коефициент 1. 
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Таблица 3 Уравнения за търсенето, част от модела 

Култура Човешк
а 

консума
ция 

Преработка 

(Кюспе) 
Фуражи Внос Износ 

Пшеница 

(WS) 

H
C

=
f(

re
al

 c
ro

p
 p

ri
ce

, 
G

D
P

/c
ap

, 
p

o
p

u
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o

n
) 

 

(8
) 

---- Feed use=f(Crop 

feed demand, 

sunflower meal 

price, wheat 

price, barley 

price, maize 

price) 

Im
p

o
rt

 =
 f

(S
el

f-
su
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ic

ie
n

cy
 r

at
io

) 

 

(1
2

) 
S

to
ck

s 
=

 f
(S

el
f-

su
ff

ic
ie

n
cy

 r
at

io
, 

C
ro

p
 p

ri
ce

) 

 

(1
3

) 

Ечемик 

(BA) 

--- 

Царевица 

(CO) 

--- 

Слънчогл
ед (UF) 

Sunflower 

crush = f( The 

difference 

between (the 

UF oil price + 

UF meal 

price) and the 

UF seed price 

in Bulgaria; 

UF 

production) 

 

(9) 

 

Feed 

use=f(Total 

meal demand, 

sunflower meal 

price, wheat 

price, barley 

price, maize 

price) 

 

 

(11) 

Рапица 

(RS) 

---- Rapeseed 

crush = f( The 

difference 

between the 

EU rape oil 

price and the 

RS price in 

Bulgaria; RS 

production) 

 

(10) 

---- 

 

В следващите раздели са 

представени резултатите от направеното 

моделиране на продуктовите баланси по 

култури. Цените също са от интерес в 

настоящия доклад и те проекциите им с 
представени в таблица 4. Съгласно 
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представената по-горе методология те 

са функция на европейските цени и като 

такива следват тенденциите на развитие 
на цените в ЕС. 

 

Таблица 4. Цени на петте култури, лв/тон  

 2013 2014 2015 2016 2017 

 Лв/тон 

Пшеница 291  274  258  260  251  

Ечемик 248  254  215  217  210  

Царевица 267  282  267  271  264  

Слънчоглед 566  495  514  514  511  

Рапица 571  524  535  519  522  

Източник: Изчисления, част от модела CAPA 

 Както се вижда от Табл.4 цените 
на отделните продукти в България ще 
отбележат слаби намаления. В 

процентно изражение най-големи 

намаления в цената ще се наблюдава 

при пшеницата, като през 2017 г., 
цената ще бъде по-ниска с около 14% в 

сравнение с 2013 г. Това до голяма 

степен обяснява и по-високото 

намаление на площите с пшеница. Така 
например от приложените по-долу 

балансови таблици става ясно, че 

площите с пшеница се очаква да 

спаднат с около 12% през 2017 г. в 

сравнение с 2013 г. Това до голяма 

степен може да се обясни именно с 
очакваното намаление на изкупните 

цени при пшеницата. 
 Минималното снижение на 
цените при царевицата с под 1% между 

2013 и 2017г. ще се отразят на 
постепенно увеличаване на площите с 
тази култура в страната. Това 

увеличение може да се оцени на около 

14%, като то ще бъде подсилвано и от 
подобряване на възвращаемостта при 

царевицата. Царевицата е централна 

фуражна култура в страната и основната 
причина за поетапното свиване на 

площите през последните години, е 
именно вялото търсене на царевица и 

нейната силна уязвимост от 

неблагоприятни климатични условия 

при засушаване. Разширяването на 
площите с царевица и нарастване на 
производството с около 20% между 

2013 и 2017г. се очаква да доведе до 

нарастване с около 50% на износа. 
Вътрешното потребление на царевица 
ще остане слабо и положителни сигнали 

не могат да се очакват без подлинни 

промени в областта на 

животновъдството. 

 Най-засегнат от световните 
тенденции и ценовата конюнктура на 
пазара на зърнени и технически култури 

се предвижда да бъде ечемикът. 
Площите могат да продължат да спадат 
и да намалеят през 2017г. повече от 2 

пъти в сравнение с 2005г. Трябва да се 

отбележи и продължаващото нарастване 

на площите със слънчоглед, които в 

следващите години могат да надминат 
психологичната граница от 800 хил. ха. 
Това се оказва една от най-високо 

рентабилните култури в страната, което 

обуславя интереса към нея. 
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ПШЕНИЦА 

 
 Пшеница 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  000 ха 

Площ 1102 970 1088 1112 1248 1132 1138 1185 1241    1238    1172   1104     1094  

  т/ха 

Добив 3,20 3,40 2,20 4,20 3,20 3,61 3,92 3,76 4,15 3,95 4,00 4,04 4,09 

  000 тона 

Производство 3526 3299 2393 4668 3993 4085 4459 4456  5155   4892  4685  4463    4474  

Внос 16 16 67 25 34 36 34 33 28  30   32   33  33  

Начална наличност 484 374 313 160 166 317 387 441  426  490  470  457  441  

Общо предлагане 4026 3689 2773 4853 4193 4438 4880 4930 5609  5412  5187  4953   4948  

                            

Потребление 2545 2283 2172 2278 2284 1993 2004 2018 2051  2055  2032  2004  1996  

Употреба за фураж 970 940 800 900 872 610 620 704  697  711  716  722  736  

Употреба за човешка 

консумация 

1300 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1023 1049  1039  1026  1010  991  

Употреба за семена 275 243 272 278 312 283 284 290 305  305  289  272  269  

Износ 1106 1094 441 2409 1592 2058 2434 2486 3068  2888  2699  2508  2508  

Крайна наличност 374 313 160 166 317 387 441 426 490  470  457   441   443  

Общо търсене 4026 3689 2773 4853 4193 4438 4880 4930 5609  5412  5187  4953  4948  
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ЕЧЕМИК 

 
 Ечемик 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  000 ха 

Площ 265 186 187 223 259 245 179 191 168   162   152    124   114  

  т/ха 

Добив 2,50 2,90 2,20 3,90 3,30 3,40 3,95 3,46 3,92 3,73 3,77 3,82 3,87 

  000 тона 

Производство 661 539 411 869 853 834 707 662 657   606  574   474  441  

Внос 0 0 0 1 0 0 0 0 0  0  0  0  0  

Начална наличност 190 176 202 59 68 28 42 5  6   18   16   17   13  

Общо предлагане 851 715 613 929 921 862 749 667 663  624   590  491   454  

                            

Потребление 461 375 366 373 392 420 371 370 376  370  381   377  378  

Употреба за фураж 280 222 213 212 223 254 220 221 229  225    237  239  243  

Употреба за човешка 

консумация 

120 110 110 110 110 110 110 106  110  109   111  111  111  

Употреба за семена 61 43 43 51 59 56 41 44 37   36  34  27   25  

Износ 214 138 188 487 501 400 372 292 269   238  191  102  64  

Крайна наличност 176 202 59 68 28 42 5 6 18 16 17 13 12 

Общо търсене 851 715 613 929 921 862 749 667 663  624  590  491  454  

 



СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (CAPA) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTABLISHMENT OF A CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA) 

20 

 

ЦАРЕВИЦА 

 
Царевица 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  000 ха 

Площ 299 350 214 329 274 328 399 467  463  465  483   512  527  

  т/ха 

Добив 5,30 4,50 1,50 4,20 4,70 6,25 5,53 3,68 4,93 4,91 4,97 5,03 5,09 

  000 тона 

Производство 1583 1576 322 1383 1289 2047 2209 1718 2281  2282  2398  2572  2678  

Внос 4 88 347 94 132 89 82 37  43   40  32   20  15  

Начална наличност 484 445 714 151 190 94 370 476 348   451  454  471  490  

Общо предлагане 2072 2109 1383 1628 1610 2229 2660 2231 2672  2774  2884  3063  3183  

               

Потребление 1189 1145 1213 1095 983 981 1069 1102  1134  1111  1108   1111   1125  

Употреба за фураж 935 889 960 842 730 728 715 778 798  779  775   778  791  

Употреба за човешка 

консумация 

250 250 250 250 250 250 350 321  332  329   329  329   329  

Употреба за семена 4 5 3 3 3 3 4 4  4   4  4    4   5  

Износ 438 250 19 343 534 879 1115 781 1087  1208   1305  1463  1559  

Крайна наличност 445 714 151 190 94 370 476 348  451  454  471  490  499  

Общо търсене 2072 2109 1383 1628 1610 2229 2660 2231  2672    2774  2884  3063    3183  
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СЛЪНЧОГЛЕД 

 
Слънчоглед 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  000 ха 

Площ 635 751 602 722 684 730 747 781 769  782  800  823  839  

  т/ха 

Добив 1,50 1,60 0,90 1,80 1,90 2,10 1,93 1,78 2,06 2,07 2,12 2,17 2,22 

  000 тона 

Производство 953 1201 542 1299 1299 1533 1442 1390 1584  1620  1697  1787  1865  

Внос 8 4 11 10 14 10 18 12  12   12  12   12   12  

Начална наличност 128 211 226 92 186 120 179 231  205  214  218  223   230  

Общо предлагане 1088 1416 779 1401 1499 1663 1639 1633  1801  1846   1928  2022  2107  

                            

Потребление 552 563 342 558 558 558 558 588 617   622  633   644  658  

Употреба за слънчогледово 

масло 

510 510 310 450 450 450 450 464  487   489  496  503   512  

Употреба за човешка 

консумация 

39 50 30 105 105 105 105 121 127  130  134  138   143  

Употреба за семена 3 3 2 3 3 3 3 3 2.97  3.01  3.04  3.10  3.17  

Износ 326 628 344 657 821 926 850 841 970  1005  1071  1148  1215  

Крайна наличност 211 226 92 186 120 179 231 205 214  218  223  230  234  

Общо търсене 1088 1416 779 1401 1499 1663 1639 1633 1801  1846  1928  2022  2107  
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РАПИЦА 

 
Рапица 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  000 ха 

Площ 11 16 54 88 108 212 231 135 194  183  168  160  159  

  т/ха 

Добив 2,00 1,80 1,70 2,60 2,10 2,57 2,25 2,01 2,20 2,20 2,26 2,31 2,37 

  000 тона 

Производство 22 29 92 228 228 545 520 270 428  402  379  370  377  

Внос 0 0 0 4 3 2 2 2 2  2  2  2  2  

Начална наличност 7 7 7 6 8 1 12 1 4.54 4.60 4.71 4.54 4.47 

Общо предлагане 29 36 100 238 239 547 534 273 434  408  385  376  383  

                       

Потребление 5 6 19 42 17 24 15 19 29  27  26  25  26  

Употреба за производство 

на масло 

5 5 19 42 17 23 14 18 28  26  25  25  26  

Употреба за семена 0 0 0 0 0 1 1 1 1  1  1  1  1  

Износ 17 23 75 187 221 511 518 250 401  377  355  346  353  

Крайна наличност 7 7 6 8 1 12 1 4 4.60  4.71  4.54  4.47  4.42  

Общо търсене 29 36 100 238 239 547 534 273 433  408  385  376  383  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

5-годишните предвиждания за 
развитието на производството, 

търговията с разглежданите продукти,  

както и на движението на цените, са 
основният резултат от процеса на 
моделиране. Като се има предвид 

настоящата макроикономическа 
ситуация и историческите данни за 
петте подсектора става възможно да се 
направи иконометрично проектиране на 
площите, добивите и размера на 
производството, а също така и 

количеството използвано за консумация, 

употреба за фуражи, за преработка (за 
маслодайните култури), използване за 
семена, запасите и нетната търговия. 

Тенденциите при различните култури са 
различни, видно от приложените 
баланси. Очаква се малък спад на 
площите заети с пшеница за периода 
2013-2017г. и площта с ечемик (около 

32%), както и на площите, заети с 
рапица (30%). При царевицата и 

слънчогледа се предвижда ръст в 

рекултираните площи за периода 2013-

2017 година в размер на 14% и 9%, 

съответно. Общата площ на петте 
култури се очаква да спадне, което 

може отчасти да се дължи на новите 
политически мерки, които ще бъдат 
приложени с новата ОСП 2014-2020. 

Новата политика поставя много 

по-силен акцент върху екологичните 
аспекти в ОСП с въвеждането на зелен 

компонент. Самите изисквания които 

ще влязат в сила поетапно през целия 

период след 2014 година се очаква да 

доведат до създаване на предпоставки 

за продължаване нарастването на 

използваната и обработваемата земя в 

страната и до увеличаване на площите 
на бобови и други, по-слабо 

разпространени култури. 

Предвижданите данни за 
добивите и общото производство са 
представени също в таблиците за всяка 
една култура. Налице е положителна 
тенденция на нарастване на средния 

добив на хектар за всички моделирани 

стоки. Производството обаче зависи не 
само от добива на хектар, а от 
реколтираните площи, което обяснява 
защо при някои култури се очаква спад 

в общата продукция, а други са 
запазили положителната тенденция. 

Общото търсене на зърнени и 

маслодайни култури се очаква да се 

задържи стабилно, и зависи както от 
вътрешното потребление, развитието на 
сектор животновъдство, така и от 

възможностите за износ. Цифрите 
показват, че общото търсене на 
пшеница през 2017 г. ще бъде близо до 

търсенето през 2012 г. (4,948 милиона 
тона и 4,930 милиона тона съответно). 

За всички други култури общото 

търсене през 2017 г. е по-високо от това 
през 2012 г., но само за царевица и 

слънчоглед е по-високо от 2013 година. 
Например, очакваното търсене на 
царевица през 2017 г. е 3,183 милиона 
тона, а през 2013 г. е 2,672 милиона 
тона. Търсенето на слънчоглед през 
2017 г. се очаква да бъде 2,107 млн. тона, 
а в 2013-1,801 млн. тона. Човешката 
консумация се определя от доходите, 
цените на суровините и населението 

(Kazlauskiene at al, 1991) и поддържа 
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стабилен тренд, близък до тенденциите 
през последните години. 

Важна част в процеса на 

моделиране е предвиждане на 
развитието на разходите за 
производство. В настоящия модел 

цените на факторите на производството 

се очаква да се повишат, но поради 

очаквано подобрение в технологичното 

ниво се предвижда по-ефективното им 

използване, което от своя страна ще 
допринесе за общ спад в разходите. 
Заложеното увеличение на цените, 
както на торовете, така и на препаратите 
през следващите години е около 3-4%, 

което се очаква да бъде световна 
тенденция. В същото време, е допусната 

презумцията, че агротехниката в 

зърнения сектор се подобрява, както и 

се увеличава предлагането на препарати 

и химикали водещи до спестяване на 
разходи, което за задържи общите 
производствени разходи на близки нива 
от последните години. 

Цените на моделираните пет 
култури са пряко свързани с 
европейските цени, а оттам и със 

световните. Като цяло предвижданията 
са за стабилизиране и лек нисходящ 

тренд в сравнение с последните няколко 

години. Причините за това са 
комплексни. Основни сред тях са 
очакваното стабилно високо ниво на 
предлагане в световен мащаб, при 

условие, че има нормална реколта; 
увеличаване на добивите, поради 

технически прогрес; намаляване на 

употребата на тези култури за 
производство на биоетанол и други. 

Разбира се в случай на непредвидени 

ситуации, предизвикани от колебания в 

количеството на продукцията, рязко 

повишаване на търсенето или други, 

може да се очакват и други сценарии за 
движение на цените.  

Основният резултат от 
прогнозирането на базови показатели е 
да се създаде подходяща основа за 

анализ на пазарите и политиката и 

симулация на различни сценарии. 

Разработеният модел се основава 
изключително на българските нужди и 

специфики, свързани с моделите, 
разработени и поддържани от FAPRI. 

Много е важно да се подчертае, че 

създаваните проекции за бъдещето не са 
точни прогнози. Те се основават на едно 

нормално развитие, както на пазара, 
цените, така и на климата. 
Представените базови проекции не 
могат да дадат оценка за пазарните 
рискове, ценови шокове и други резки 

отклонения от нормалното състояние на 
пазара.  

Резултатите показват продължа-
ване доминиращата роля на тези пет 
култури в земеделието в България и 

независимо от минималния спад се 
оценява, че тези култури ще продължат 
да покриват по-голямата част от 
обработваемата земя в България. Те ще 
формират и по-голяма част от 
експортната стокова структура на 

страната през следващите години, но 

тяхната устойчивост ще зависи, както от 
стабилната световна пазарна 
конюнктура, но така също от 
вътрешната организация в стопанствата. 
Като цяло представеният модел ще бъде 

предмет на постоянно обновяване и ще 

послужи като основа за разработване на 

различни сценарии за анализ на 
различни политики и мерки, и очаквани 

пазарни промени.   
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